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GEZGİN

na, bir asası, pelerini ve biraz öteberisi olan 
adama, kavşakta rastladım; yüzünü acıdan bir 
örtü kaplamıştı. Birbirimizi selamladık ve ona 

dedim ki: “Evime gel, konuğum ol...”
Geldi.
Karım ve çocuklarım bizi kapıda karşıladılar. Adam 

onlara gülümsedi, onlar da memnun oldular bu ziyarete.
Birlikte sofraya oturduk. Biraz suskun ve gizemli bu 

adamla olmaktan mutluyduk.
Yemekten sonra ateşin etrafında toplandık ve adama 

gezginler hakkında sorular sordum.
O gece ve ertesi gün, birçok hikâye anlattı bizlere ama 

benim hafızama kaydettiklerim, her ne kadar büyük bir 
yumuşaklık ve kabullenişle anlatmış olsa da tozlu yolla-
rın acısı ve onun sabrı oldu.

Üç gün sonra misafirimiz bizden ayrıldığında, gitmiş 
gibi değildi; bilakis içimizden biri bahçedeymiş ve henüz 
içeri girmemiş hissindeydik.
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GİYSİLER

ir gün Güzellik ve Çirkinlik sahilde karşılaştılar. 
Biri diğerine “Haydi yüzelim” dedi.
Soyunup suya daldılar. Bir süre sonra Çirkin-

lik sudan çıkıp Güzellik’in giysilerini giyerek oradan 
uzaklaştı.

Ardından Güzellik de sudan çıktı. Giysilerini bula-
madı. Çıplak olmaktan utanıyordu, bu nedenle Çirkin-
lik’in giysilerini geçirdi üzerine. Sonra oradan uzaklaştı.

İşte o gün bugündür, insanoğlu Güzellik ve Çirkin-
lik’i hep karıştırırlar.

Ancak pek çok insan, ona ait olmayan giysilerine rağ-
men Güzellik’i görünce onu tanır. Çirkinlik’i de öyle... 
Çünkü giysiler Çirkinlik’in gözlerini saklayamazlar.
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KARTAL VE TARLAKUŞU

ir kartal ve bir tarlakuşu, yüksek bir tepedeki 
kayalıklarda karşılaştılar. Tarlakuşu kartala “İyi 
günler efendim” dedi. Kartal yüksekten şöyle bir 

baktı ve tonsuz bir sesle “İyi günler” dedi.
Tarlakuşu, “Umarım her şey yolundadır sizin için 

efendim” dedi.
“Evet” dedi kartal. “İşlerimiz yolunda; ama sen bil-

miyor musun ki biz kuşların kralıyız ve biz konuşmadan 
senin bizimle konuşmaya hakkın yok...”

Tarlakuşu şaşkınlıkla “Aynı aileden geldiğimizi sanı-
yordum” dedi.

Kartal küçümseyerek cevap verdi: “Kim demiş senin-
le aynı aileden geldiğimizi?”

Tarlakuşu, “Ben de sizin gibi yükseklere uçabilirim, 
şarkı söyleyebilirim ve yeryüzündeki diğer canlıları ne-
şelendirebilirim. Oysa siz zevk ve neşe değil, korku ve-
rirsiniz” diye cevap verdi.
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Halil Cibran // Gezgin // Kartal ve Tarlakuşu

Kartal öfkelendi: “Zevk mi? Neşe mi? Kendini beğen-
miş, ukala, sıska seni! Seni bir gaga darbesiyle haklarım. 
Boyun bile ayağım kadar...”

Tarlakuşu iki kanat çırpışla kartalın sırtına kondu ve 
kartalın tüylerini gagalamaya başladı. Öfkeden çıldıran 
kartal, tarlakuşundan kurtulmak için derhal yükseklere 
uçtu ama kurtulmayı başaramadı. Kavgadan yoruldu ve 
yüksek tepedeki kayaların üzerine geri kondu. Hiç bu 
kadar sinirlenmemişti, lanetler okudu.

O sırada oradan küçük bir kaplumbağa geçiyordu ve 
bu görüntü karşısında gülmeye başladı. Öyle çok güldü 
ki neredeyse tepe taklak dönecekti.

Kartal kaplumbağayı süzdü ve şöyle dedi: “Hey, sen 
yerde sürünen ağır ve toprağa mahkûm olan küçük şey! 
Neye gülüyorsun?”

Kaplumbağa cevapladı: “Gördüğüm kadarıyla at ol-
muşsun ve sürücün de minik bir kuş ama o kuş kuşların 
en iyisi...”

Kartal bunun üzerine “Sen kendi işine bak!” diye ba-
ğırdı. “Bu küçük kız kardeşim tarlakuşu ve benim aram-
da bir aile meselesi...”
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AŞK ŞARKISI

airin biri, bir gün, güzel bir aşk şarkısı yazdı. Bu 
şarkıyı çoğaltıp erkek-kadın ayrımı yapmadan 
tüm dostlarına gönderdi. Bu dostlar arasında, 

dağlarda yaşayan, sadece bir kez gördüğü genç bir kadın 
da vardı.

Üzerinden bir iki gün geçti, ulakla bir haber geldi bu 
kadından. Mektupta şöyle diyordu: “Bana yazmış oldu-
ğunuz aşk şarkısı beni çok etkiledi. Nişan hazırlıklarımız 
için annem ve babamla tanışmaya gelin hemen...”

Şair cevap yazdı: “Dostum, bu sadece bir şairin yüre-
ğinden çıkan, her erkeğin her kadına söyleyebileceği bir 
aşk şarkısından ibarettir...”

Kadın cevap verdi: “Siz ikiyüzlü bir adamsınız! Yaz-
dıklarınız da düpedüz yalan. Bundan sonra ölene kadar 
sizi düşünerek bütün şairlerden nefret edeceğim...”
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GÖZYAŞLARI VE GÜLÜŞLER

ir günbatımında bir sırtlanla bir timsah, Nil’in 
kıyısında karşılaştılar. Durup selamlaştılar.
Sırtlan, “Nasıl gidiyor hayat mirim?” dedi.

Timsah cevap verdi: “Pek iyi değil benim için. Za-
man zaman hüzünleniyor ve acıyla ağlıyorum ve diğer 
hayvanlar ‘Bunlar timsah gözyaşları’ diyorlar. Bu beni o 
kadar çok üzüyor ki söyleyecek söz bulamıyorum...”

Bunun üzerine sırtlan hüzünle cevap verdi: “Acı-
nızdan ve hüznünüzden bahsediyorsunuz ama ya be-
nim yerimde olsaydınız? Dünyanın tüm güzelliklerine 
bakıyorum, harikalarını izliyorum, mucizelerine tanık 
oluyorum ve tamamen neşeyle kahkahalar atıyorum; or-
mandaki hayvanlar ‘Bu sırtlan gülüşünden başka bir şey 
değil’ diyorlar...”
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PANAYIRDA

ir gün, bir köylü kız panayıra geldi. Çok sevimli 
bir yüzü vardı. Gülünce sanki yüzünde leylaklar 
ve güller açıyor, saçlarından günbatımı akıyor, du-

daklarında şafak gülümsüyordu.
Bu gönül çelen yabancı kız ortaya çıkınca genç adam-

lar sardı çevresini. Biri onunla dans etmek, diğeri yemek 
yemek ve hepsi kızı öpmek istiyordu. Ne de olsa bir pa-
nayırdı orası...

Kız ürktü, adamlardan çekinmeye başladı. Onları pay-
ladı ve hatta tokatladı. Sonra da olanca hızıyla oradan kaçtı.

Aynı gece, dönüş yolunda içinden konuşuyordu: 
“İçim bunaldı. Bu adamlar ne kadar da kötüler, insanı 
çıldırtıyorlar!”

Üzerinden bir yıl geçti. Bu tatlı kızın aklından o pa-
nayır ve o adamlar çıkmamıştı. Yüzünde leylaklar ve 
güller açan, saçlarından günbatımı akan ve dudakların-
da şafak gülümsemesi olan bu kız tekrar panayıra geldi.
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Halil Cibran // Gezgin // Panayırda

Ama bu defa genç adamlar kızdan yüz çevirdiler, bü-
tün gece onu görmezden geldiler.

Gün batarken, evinin yolunu tuttuğunda kız yine 
bunalmıştı ve içinden konuşuyordu: “İçim bunaldı. Bu 
adamlar ne kadar da kötüler, insanı çıldırtıyorlar!”


